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УТВЪРЖДАВАМ:
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ /П/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ
от заседание на комисия, назначена със заповед № 14-00-60/13.06.2019 г. на изпълнителния
директор на ИА „Железопътна администрация“
Днес, 14.06.2019 г. от 10.30 ч. в зала 517 на ИА „Железопътна администрация“ се
проведе публично заседание на комисия, назначена със заповед № 14-00-60/13.06.2019 г. на
изпълнителния директор на ИА „Железопътна администрация“ относно разглеждане и оценка
на оферти за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на 1 бр. нов автомобил с повишена
проходимост за нуждите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
В срока за подаване на оферти за участие в поръчката, определен в публикуваната в
профила на купувача Обява, с per. № 13-00-2/31.05.2019 г. „Доставка на 1 бр. нов автомобил с
повишена проходимост за нуждите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, а
именно 17:00 часа на 10.06.2019 г. в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ бе
подадена една оферта.
Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти за
участие в обществената поръчка бе удължен до 17:00 часа на 13.06.2019 г., като в профила на
купувача бе публикувано съобщение за удължаването, както и за определянето на дата за
отваряне на офертите, а именно 14.06.2019 г., от 10.30 часа в сградата на агенцията.
В определените по-горе ден, час и място за отваряне на офертите се проведе публичната
част от заседанието на определената със Заповед № 14-00-60/13.06.2019 г., на изпълнителния
директор на ИА „Железопътна администрация“ комисия за разглеждане и оценяване на
представените оферти за участие в обществената поръчка.
Комисията заседава в състав:
Председател:
Мария Стефанова – директор на дирекция АПФСО в ИАЖА;
Членове:
1. Ясен Зарев – главен експерт в дирекция ГДЖИ;
2. Весела Богданова – старши юрисконсулт на ИАЖА;
В срока за подаване на офертите, а именно 17:00 часа на 13.06.2019 г. (вкл.), в
деловодството на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" беше подадена 1
(една) оферта, както следва:
На 10.06.2019 г. в 14.45 часа. с вх. № 13-00-3/10.06.2019 г. от „Еуратек Ауто“ ООД, ЕИК
175190739, седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. Хан Кубрат № 27., тел.:
02 813 700, вътр. 2232, факс: 02 936 2637, e-mail: info@skoda-auto.bg, представлявано от
Людмил Недев - управител.
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Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите с
предвидените в ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
ред за отваряне на офертите.
На проведеното публично заседание не присъстваха участниците и/ или упълномощени
от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
След получаване на офертите членовете на комисията представиха декларации за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата.
Председателят на комисията отвори плика с офертата на участника „Еуратек Ауто“
ООД и обяви предлаганата от участника цена, а именно: 54 150 (петдесет и четири хиляди
сто и петдесет) лева (без ДДС) или 64 980 (шестдесет и четири хиляди деветстотин и
осемдесет) лева (с ДДС). Бяха обявени и техническите показатели.
С изпълнението на горните действия приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което разгледа офертата и
провери съответствието й с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за обществената
поръчка и документацията към нея.
В резултат от извършената проверка бе констатирано следното:
Офертата на участника „Еуратек Ауто“ ООД съдържа приложимите от посочените в
обявата и документацията към нея документи, доказващи фактите и обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор и същите отговарят на изискванията на Възложителя. С
оглед на изложеното, комисията го допуска до оценяване.
Комисията оцени офертата на допуснатия участник „Еуратек Ауто“ ООД при
определения критерий за възлагане на поръчката - оптимално съотношение качество/цена по
смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и обявената Методика за определяне на комплексна
оценка.
Съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка:
Формулата за изчисляване на комплексната оценка е:
КмО = КО х 0.40 + ЦО х 0.60
КмО - комплексна оценка
КО - качествена оценка
ЦО - ценова оценка
Формиране на качествена оценка.
Качествената оценка е с относителна тежест 0, 40 при формиране на КмО и се формира
като сбор от оценките на предложенията от страна на участниците, които ще повишат
качеството на услугата:
1. Срок на доставка, като:
а) при доставка от 1 до 3 месеца от сключване на договора – 10 точка;
б) при доставка до 1 месец от сключване на договора – 20 точки;
в) при доставка до 2 седмици от сключване на договора – 40 точки.
2. Климатроник:
а) двузонов – 10 точка;
б) тризонов – 20 точки;
3. Джанти от леки сплави:
а) 17“ – 10 точка;
б) 18“ – 20 точки;
4. Тапицерия:
а) кожено-текстилна – 10 точки;
б) кожена – 20 точки.
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Максималният брой точки за КО е 100.
Определяне на ценовата оценка.
Ценовата оценка е с относителна тежест 0, 60 при формиране на КмО и се изчислява по
следната формула:
ЦОn е ценовата оценка на конкретния „n“ – ти участник
ЦОn = (ЦОmin / ЦОn ) x 100, където:
ЦОmin – най-ниската предложена измежду всички участници цена за доставка на
предмета на поръчката;
ЦОn – цена за доставка на предмета на поръчката, съдържаща се в оценяваната оферта;
Максимален брой точки за ЦО – 100
Оценката на участник „Еуратек Ауто“ ООД съгласно горната методика е:
Качествена оценка – 70 точки.
Срок на доставка – 40 точки.
Климатроник – 10 точки;
Джанти от леки сплави – 10 точки;
Тапицерия – 10 точки;
Ценовата оценка – 100 точки.
Комплексната оценка за „Еуратек Ауто“ ООД – 88 точки.
С оглед на гореизложеното:
1. Комисията класира участника „Еуратек Ауто“ ООД при определения критерий за
възлагане оптимално съотношение „качество/цена“ на първо място с предложена цена 54
150 (петдесет и четири хиляди сто и петдесет) лева (без ДДС).
2. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на поръчката
„Еуратек Ауто“ ООД.

Настоящият протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците
е изготвен на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП. Протоколът ведно с цялата документация,
събрана в хода на провеждането на процедурата по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП се
представят на Възложителя за утвърждаване.

Приложение: Съгласно текста.
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